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OpiniãO
Brasil paga caro pela 
falta de concorrência 

entre os Bancos

A pandemia do novo 
Coronavírus e a 
crise que estamos 
presenciando deixam 
muito claro como as 
decisões do presente 
têm um impacto 
enorme em nosso 
futuro. 

A afirmação é evidente. 
Contudo, essa evidên-
cia esconde uma com-

plexa e importante relação 
entre a realidade e os modelos 
científicos que usamos para 
tentar explicá-la e compre-
endê-la.

No domínio do direito anti-
truste, é frequente a utilização 
de modelos científicos para 
analisar aspectos relevantes da 
concorrência em um determi-
nado mercado. 

A maioria desses modelos 
busca contribuir para a identifi-
cação do grau de concentração 
de um mercado em torno de 
poucos agentes econômicos, 
bem como do poder que es-
ses agentes possuem para, 
individualmente ou em con-
junto, influenciar esse mesmo 
mercado.

Ao analisar atos de concen-
tração de empresas, como 
fusões e aquisições, o Cade cos-
tuma recorrer a esses modelos 
para tomar suas decisões. A 
análise realizada consiste, 
fundamentalmente, em esta-
belecer uma comparação entre 
dois cenários do mercado: o 
cenário real, existente antes 
da concentração, e um cenário 
hipotético, de como o mercado 
seria após ela ocorrer.

Ao longo dos últimos 15 anos, 
o Cade autorizou diversos atos 
de concentração no mercado 
bancário, todos supostamente 
corroborados pelos modelos 
de análise de atos de con-
centração (Santander-Real, 
Itaú-Unibanco e Bradesco-
-HSBC, para ficar em alguns 
exemplos). Atualmente, convi-
vemos em um cenário no qual 
os 5 principais bancos do país 
–  dois deles pertencentes ao 
Estado – dominam mais de 
80% dos ativos e dos depó-
sitos bancários. Nos Estados 
Unidos, os 5 maiores bancos 
concentram menos de 50% 
do mercado.

Seria possível voltar nossa 
análise para os modelos, para 
falarmos de oligopólio e de te-
orias econômicas que possam 
explicar eventuais falhas de 
mercado existentes no setor 
bancário. Nosso objetivo, po-
rém, não é explicar as falhas, 
mas apenas mostrar que elas 
são facilmente identificadas 
se olharmos para a nossa 
realidade. E, falando dela, 
podemos ter a certeza de que, 
caso algum modelo não indique 
falhas na concorrência do setor 
bancário, ou não somos capa-
zes de entendê-lo ou, então, o 
modelo está errado.

Em um contexto de concor-
rência perfeita, as empresas 
vendem por um preço igual 
ao custo de produzir mais uma 
unidade de seu produto. No 
caso dos bancos, boa parte de 
seu custo diz respeito à obten-
ção de dinheiro, pagando juros 
que costumam ser próximo 
ao da taxa básica (Selic). Na 
outra ponta, os bancos vendem 
dinheiro a juros, esse é o seu 
“produto”. A diferença entre a 

Selic e os juros que pagamos 
para os bancos é chamada de 
spread bancário. Nosso spread 
é o segundo maior do mundo. 
Perdemos apenas para Mada-
gascar.

Costuma-se justificar esse 
problema a partir da alta taxa 
de inadimplência e da baixa 
efetividade na recuperação 
dos créditos. Esse argumento, 
porém, cai por terra quando 
se constata que, mesmo nas 
crises econômicas vividas nos 
últimos 15 anos, em que ban-
cos mundo afora quebraram 
ou tiveram prejuízo, os lucros 
dos bancos brasileiros não 
pararam de crescer. Das cinco 
empresas de capital aberto do 
país com maior lucro em 2019, 
quatro são bancos. A Caixa 
só não está na lista porque 
não tem o capital aberto. Se 
estivesse, ocuparia o quarto 
lugar. Juntos, os cinco grandes 
bancos lucraram mais de R$ 
100 bilhões no ano passado.

Mas não é só. Em março, 
o Banco Central anunciou 
medidas que injetaram R$ 1,2 
trilhão no mercado, ampliando 
a liquidez dos bancos. Essa 
disponibilidade gigantesca 
de recurso, em um mercado 
competitivo, deveria produzir 
maior oferta de empréstimos 
a juros menores – os Bancos 
disputariam mercado. Em ra-
zão da crise atual, há ainda a 
expectativa de novas medidas, 
indicando a disponibilidade de 
mais de R$ 600 bilhões. Nada 
disso parece ser suficiente. 

Qualquer empresário que 
precisa de crédito para en-
frentar a crise já percebeu: 
a oferta não aumentou e, 
aproveitando a crise, os juros 
cobrados estão mais altos. O 
oligopólio dos bancos controla 
o mercado. A disponibilidade 
de recursos não impacta na 
curva de oferta, apenas no 
aumento da demanda. Assim, 
com a crise, os empréstimos 
ficaram mais caros. Como se 
tudo isso não fosse suficiente, 
ainda há indícios de que os 
bancos formaram cartéis no 
mercado de câmbio nacional 
e internacional, motivo pelo 
qual estão sendo investigados 
pelo Cade.

O resultado é desastroso: 
os consumidores, industriais, 
produtores rurais, comercian-
tes e autônomos brasileiros, 
que movem o país por meio da 
produção e aquisição de bens 
e serviços, são estrangulados 
por um mercado de crédito 
perverso. Um mercado que 
paga pouco pelo nosso dinheiro 
e que vende seu dinheiro mais 
caro do que quase todos os 
outros bancos do mundo. Um 
mercado que não conhece a 
crise econômica que todos 
nós vivemos nos últimos anos 
e que, diante dela, ganha ainda 
mais dinheiro. 

Há muito tempo pagamos, 
com juros, o preço das escolhas 
e dos modelos errados que 
fizemos no passado. Não há 
economia que possa crescer 
se a produção e o consumo são 
reféns do capital financeiro. 
Desta vez, num contexto de 
crise, o preço que vamos pagar 
por esses erros será ainda mais 
alto. Os bons modelos mostra-
rão isso no futuro.

(*) - Advogado, doutor pela USP, 
mestre pela Universidade de 

Oxford, é professor da Escola de 
Direito e Ciências Sociais 
da Universidade Positivo.

Adriano Camargo Gomes (*) 

Erros de quem estuda online
Josemary Morastoni (*)

O Ensino a Distância cresce cada 
vez mais e os resultados do último 
Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE) mostraram 
que os alunos que estudam à distância 
tiveram um desempenho mais alto em 
7 de 13 áreas de ensino. Mas além de 
barreiras, como o desconhecimento e a 
descrença, é preciso driblar alguns erros 
comuns de quem estuda online.

Achar que tudo é muito fácil é a 
primeira e mais comum falha de quem 
estuda a distância. O fato de não ser 
presencial não reduz a dificuldade da 
matéria a ser aprendida e nem o nível 
de atenção que você deve dedicar à 
aula, muito pelo contrário. A exigência 
nos cursos EAD é a mesma que alunos 
presenciais experimentam, com o 
agravante de que o professor não está 
de olho em você e não pode chamar a 
sua atenção.

A flexibilidade é outro fator importan-
te a ser considerado. Escolher a hora em 
que vai estudar pode ser a melhor ou 
a pior coisa para o seu aprendizado. É 
crucial ter autoconhecimento e respon-
sabilidade para não cair em armadilhas, 
pois essa história de deixar sempre 
para depois, acaba virando nunca e aí 
seu investimento vai por água abaixo e, 
em vez de conhecimento, você ganha 
frustração.

A falta de organização, de tempo ou 
de planejamento também pode preju-
dicar no andamento do curso, ainda 
mais se não existe uma hora especí-
fica para o estudo. A flexibilidade de 
horário é uma das maiores vantagens 
do mundo EAD, mas é preciso que o 
aluno reserve um momento do dia para 

aquela atividade e se dedique a isso. 
Ou seja, dedicação e comprometimen-
to são palavras-chave na Educação a 
Distância.

Aprender é algo que leva tempo. 
Não importa como o co-
nhecimento está sendo 
repassado (com o uso de 
tecnologia ou de um qua-
dro negro), as informações 
devem ser absorvidas 
e sintetizadas - e isso 
não pode ser apressado. 
Então, não adianta pular 
etapas ou deixar de fazer 
exercícios e trabalhos.

Estudar com redes so-
ciais e outras distrações 
por perto não é um erro 
exclusivo do mundo EAD. 
Mesmo em salas de aula 
convencionais, existem mil e uma dis-
trações prontas para roubar a atenção 

de um momento valioso, mas o aluno é 
o próprio motivador para focar durante 
a aula e aproveitar os momentos de 
interação que o curso oferece.

Achar que um curso EAD é neces-
sariamente algo solitário 
é outra falha comum. Se 
uma sala de aula comporta 
30 ou 40 alunos, com au-
las online, o número de 
pessoas que podem par-
ticipar ao mesmo tempo 
do curso é infinitamente 
maior. Alunos de todo o 
país (e até do exterior) 
podem estudar juntos e 
isso deve ser aproveitado. 
Trocas e discussões são 
uma importante maneira 
de aprendizado.

(*) - Pedagoga, especialista em formação de 
professores e Coaching Educacional, é mestre 

e doutoranda em Educação e diretora 
da Faculdade Positivo Londrina.
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Hoje em dia tudo acontece online, por meio de computadores, tablets e celulares. Você se comunica, 
compra, vende, se informa. Então, por que estudar online não pode ser também uma opção? 

“A falta de 
organização, 
de tempo ou de 
planejamento 
pode prejudicar 
no andamento 
do curso, ainda 
mais se não 
existe uma hora 
específica para o 
estudo”

Freepik

News@TI 

Vagas para programadores de software

@Os interessados em fazer parte do time da SmartAcqua Solu-
tions deverão ter formação em Ciência da Computação, ou em 

Engenharia de Software, ou correlatos; experiência de quatro anos 
ou mais em desenvolvimento de software ou programação; amplo 
conhecimento da metodologia Agile Development; experiência com 
Java, Java Script e outras linguagens de programação; e conheci-
mento de SpringBoot Framework e DevOps Tools, entre outras 
habilidades. Os candidatos também deverão saber trabalhar em 
equipe e liderar quando for necessário, ter conhecimento avançado 
da língua inglesa, e flexibilidade de horário de trabalho, uma vez 
que a empresa possui escritórios e operações em localidades com 
diferentes fusos horários. Os currículos devem ser enviados para 
smartacqua@smartacqua.com.

1600 novas vagas, incluindo possibilidade de 
home office

@A Calllink está com 1.600 novas vagas abertas para atendimento 
em call center, para trabalhar nas operações de quatro novos 

clientes. A empresa destaca que estas vagas oferecem a oportunidade 
de atuação na modalidade home office, como já ocorre com outros 
colaboradores, e também no formato presencial,  totalmente adapta-
da às recomendações de prevenção vigentes. O processo de seleção 
para estas oportunidades já está aberto, sendo que não será exigida 
experiência anterior, e os contratados começarão a trabalhar ainda em 
abril e maio. Todo o processo de entrevistas será online. Para participar 
da seleção os candidatos podem se cadastrar no site callink.com.br/
oportunidades onde também é possível acessar o canal do chat para 
agendamentos do processo seletivo.

13 vagas abertas na área de TI

@A Captalys está com 13 vagas abertas na área de TI, para profis-
sionais de alta qualificação, formados em cursos de Engenharia 

(todas), Administração, Matemática, Física, Estatística, Sistemas da 
Informação e Ciências da Computação. A empresa oferece diversos 
benefícios e remuneração competitiva, num ambiente de trabalho flexí-
vel, na sua sede em São Paulo, no Bairro do Itaim Bibi. Os contratados 
terão, como benefícios, VR, VA, VT, Gympass, seguro de vida e plano 
de saúde (https://captalys.gupy.io/).

Gratuidade no monitoramento e na proteção 
de dados durante pandemia

@Os especialistas da KYMO, empresa de gestão de backup/restore 
e monitoramento da infraestrutura de TI, ressaltam que esse 

momento de desaceleração das atividades pode ser otimizado com a 
revisão de soluções, ferramentas e processos para elevar a proteção 
dos dados, além da qualidade e precisão nas informações monitoradas. 
Para auxiliar as organizações nesse processo, a empresa está disponi-
bilizando gratuitamente, pelo período de dois meses, o acesso a duas 
importantes soluções: Gestão de Backup e Monitoramento e Análise 
de Risco de TI. A ação ficará em vigor até 31 de maio de 2020. Para ter 
acesso gratuito às soluções de Gestão de Backup e de Monitoramento 
e Análise de Risco de TI, a empresa interessada deve se cadastrar 
no site seguinte endereço: www.kymo.it/maisfortes. O contato será 
seguido de um agendamento da reunião virtual de alinhamento das 
necessidades da empresa e da definição do escopo da ação. Todas as 
implementações serão feitas remotamente. Ao final do período de dois 
meses de parceria com a KYMO, a empresa beneficiada decide se quer 
ou não contratar o serviço de maneira definitiva.

ricardosouza@netjen.com.br

Alguns serviços online gratuitos durante a quarentena
Durante o período de isolamento social 

solicitado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), com o objetivo de 
diminuir a proliferação do Coronavírus, 
muitas empresas estão disponibilizando 
serviços gratuitos. Além de iniciativas 
do bem que devem nos ajudar a supe-
rar este desafio de saúde pública nos 
próximos dias.

Conheça os serviços online que você 
pode acessar em casa:

SAÚDE
Missão Covid – a plataforma tem 

conectado, gratuitamente médicos vo-
luntários a pessoas com dúvidas sobre 
o Coronavírus ou apresentem algum 
sintoma. A Missão Covid conta com 
mais de 600 médicos cadastrados e 11 
mil pacientes entre, entre atendidos e 
agendados.

EDUCAÇÃO 
Cursos gratuitos Hospital Albert Eins-

tein – Com o objetivo de disseminar 
conhecimento sobre o combate ao novo 
Coronavírus para profissionais da saúde.

São 12 temas, Manejo Clínico para o 
Coronavírus (Covid-19), Prevenção de 
Infecção, Uso Correto dos EPI’s pela 
Equipe Assistencial, Boas Práticas para 
Assistência Psicológica Durante a Pan-
demia da COVID-19 e Uso Correto das 
Máscaras: Cirúrgica e N95, além de 3 
cursos em espanhol. Todos esses módulos 
estão disponíveis na página da Covid-19 
do Ensino Einstein.

EMPREENDEDOR 
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) disponibili-
zou 100% dos cursos e capacitações online 
e gratuitos, entre eles estão marketing digi-
tal, redes sociais, gestão financeira e fluxo 

de caixa. Os interessados podem acessar 
ou ligar para o número 0800-570-0800.

STARTUPS JURÍDICAS
MOL — Mediação Online disponibiliza 

desde esta quinta-feira (2/4) a sua plata-
forma para resolução de conflitos a todos 
os tribunais de Justiça do país de modo 
gratuito. Completamente online, o pro-
cedimento inclui o envio da carta convite 
via blockchain, agendamento com todos 
os participantes para a sessão e assinatura 
eletrônica (tecnologia que dispensa o uso 
de certificado digital) do termo de acordo.

Lexio —Plataforma de criação e gestão 
de contratos. A proposta da empresa é que 
durante dois meses qualquer pessoa, de 
qualquer segmento, possa usar sua plata-
forma para criar, gerir e assinar contratos, 
tudo de forma eletrônica, sem a necessidade 
de encontros e assinaturas presenciais.


